GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
Dijaška šolska skupnost

Zapisnik 5. Seje UO DŠS v šolskem letu 2015/2016, ki je bila 20. januarja 2016 ob 10.35
v učilnici 337 Gimnazije Škofja Loka
Prisotni:Aljaţ Goljat, Zala Koţuh,Sergej Novak, Zala Šink, Jakob Zarnik, Matic Bobnar,
Lenart K. Kokalj in Tara Zupin.

Dnevni red:
1.) Kavči
2.) Pustovanje
3.) Razno

1.) KAVČI
- Novi kavči pridejo v tretje nadstropje konec januarja oz. najpozneje do
informativnega dne 12. 2. 2016.
2.) PUSTOVANJE
- Tudi letos bo potekalo pustovanje in sicer 9.2. 2016 v avli gimnazije. Za vse
sodelujoče bomo priskrbeli bombone, vrteli glasbo, najboljše maske pa se bodo
potegovale za bogate nagrade. Najboljša skupinska maska tako kot prejšna leta
prejme karton krofov,nagrajene pa bodo seveda tudi prve tri posamezne maske.
Nagrade še niso določene.
- Glasovanje bo, tako kot zadnja leta, potekalo na Facebook profilu Gimnazije
Škofja Loka. Maske z največ »všečki« bodo zmagovalne. Glaseju lahko vsak.
- V avli bodo za gladek potek dogodka skrbeli Sergej Novak, Aljaţ Goljat in
Zala Koţuh.
- Za fotografiranje pustnih mask bo poskrbela Ajda Košorok.
- Za pripravo prostora, nagrade je odgovoren Jakob Zarnik.
- Nagrade bodo podeljene v četrtek 11. 2. 2016.
3.) RAZNO
- V Kranju bo potekal sestanek evropskega mladinskega parlamenta, katerega
tematika je KMETIJSTVO. Potekal bo med 19. in 21.2., toplo vabljeni tisti, ki
vas ta tema zanima.
- Na Gimnaziji Ptuj bo med 27.2. in 1.3. potekala mednarodna konferenca Live
and let live – Ţivi in pusti ţiveti. Vsi 3. in 4. letniki, ki vas zanima tematika
okoljevarstva in skrbi za boljši jutri, se lahko prijavite.

-

26. 1. 2016 bo potekal sestanek Sveta staršev, ki se ga bo udeleţil Jakob Zarnik
in na naslednjem sestanku UO DŠS poročal o vsebini.

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 10:50.
Škofja Loka, 27.1. 2016
Sestanek je vodil Jakob Zarnik, predsednik DŠS.
Zapisnik napisala: Zala Šink

